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dustries créatives sont devenues désormais une source décisive d’avantage 
compétitif. 
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OS MAIORES VETORES DA POLÍTICA EXTERNA DO BRASIL 
NA ERA LULA (2003–2010) 

В. Круплевич 

Na era de Luiz Inacio Lula da Silva o Brasil tornou-se de pais regional em 
novo jogador global quem fosse impossivel não tomar em consideração. A 
política externa da diplomacia brasileira é o meio de desenvolvimento nacion-
al, a garantia da influencia mundial e da realização da crescimento global. 
Mantendo as relações tradicionais com EUA e ao mesmo tempo reforçando 
cooperação económica e comercial com os estados de MERCOSUR e com a 
União Europeia. Lula da Silva sob todos os aspectos alargou as ligações ex-
ternos do Brasil com os paises de Africa, Asia e com Oriente Próximo. A po-
litica externa de Lula é caracterizado como «politica de balanço» [1]. 

Política externa ativa do Brasil foi determinada pelo progresso indescritível 
das ultimas décadas. Durante os reformas neoliberais,que fossem praticados pe-
lo Fernando Enrique Cardoso (1994-2002), o pais conseguiu conter a inflação, 
resolver o problema com a dívida externa, fortalecer o sistema de crédito e res-
tabelecer o equilibrio de orçamento, acelerou a integração do pais nos merca-
dos mundiais. A privatização permitiu aumentar rendimento de produção nos 
muitos ramos, que estimulasse para busco dos novos parceiros comerciais. É 
quatro orientações maiores na politica externa do Luis Inacio Lula da Silva: 

1. Constituição do Brasil como o novo politico ator global no sistema 
policentrico internacional. Para obtenção desta finalidade o Brasil trabalava 
ativo dentro de ambito de G20(Grande vinte), BRICS, IBSA. Na ONU Brasil 
procura alcançar fortalecer a organização, aumentar o numero dos membros 
permanentes do Conselho de Segurança e desempenha um papel de liderança 
no meio de pretendentes. BRICS e IBSA são formados por grandes paises em 
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desenvolvimento, interessados como o Brasil em criar nova ordem 
internacional mais adequada [1]. 

2. Abastecimento no mercado mundial as condições economicos 
favoráveis para a produção agricola do Brasil. Em novembro de 2001, em 
Doha, no Catar, foi lançada a primeira rodada de negociações multilaterais no 
âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), e a nona desde a 
criação do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Sob a denominação 
indicativa de Rodada de Desenvolvimento de Doha, os Ministros das 
Relações Exteriores e de Comércio comprometeram-se a buscar a 
liberalização comercial e o crescimento econômico, com ênfase nas 
necessidades dos países em desenvolvimento. Concordam, ainda, que o 
cumprimento do mandato agrícola de Doha é essencial para garantir 
tratamento adequado à dimensão do desenvolvimento na Rodada Doha. G-20 
Comercial criado em 20 de agosto de 2003, às vésperas da Reunião 
Ministerial de Cancún, o G-20 é atualmente um dos grupos mais influentes da 
negociação agrícola da OMC. 

3. Consolidação dos ligações da parceria Sul- Sul, cooperação com os 
países recém-industrializados (PRI): China, India, Africa do Sul, a criação dos 
alianços e foruns alternativo: BRICS, CARICOM. A causa de cooperação é a 
semelhança dos interesses estratégicos do Brasil e outros paises em 
desenvolvimento. China tornou-se o maior parceiro comercial em 2011. Mas 
apesar de cooperação economica o Brasil agia-se com muito prudéncia, dado 
que a proximidade não era do agrado dos EUA. Desde 2003 a colaboração 
dentro IBSA é um dos elementos mais importantes da diplomacia para a 
cooperação Sul-Sul. O Brasil desempenha um papel importante nas 
seminarios, reuniões ministeriais e do fortalecimento da cooperação comercial 
dentro dos BRICS. Elementos importantes da política do governo são as 
seminarios da América do Sul -. África, a partir de 2006, a América do Sul-
Países Árabes, a cooperação na América Latina e na Ásia Oriental, 
convocação da Primeira Cúpula Americana do Sul- Paises Arabes (2005) [2]. 

4. A formação do espaço político-estratégico e comercial-económica para 
o desenvolvimento da Associação Sul-americano de integração, com base no 
Mercosul, incluindo uma aspiração para a institucionalização dessa unidade, a 
ampliação da participação e responsabilidades. O Brasil jamais não poderá se 
projetar como interlocutor respeitado no sistema internacional, se não tiver 
bem articulado com os países vizinhos. Sob o governo Lula da Silva, o 
MERCOSUL foi mantido como prioridade na política externa. No governo 
Lula, embora o comércio continuasse sendo visto como importante, o 
MERCOSUL passou a ter seu caráter político como aspecto mais valorizado 
(a posição favorável á entrada da Venezuela em MERCOSUR em 2006). O 
propósito a avançar mais na direção de integração com os paises vizinhos do 
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continente concretizou-se com a formação da União das Nações Sul-
Americanas (UNASUL) em 2007 e a criação do Conselho de Defesa Sul- 
Americano em desembro 2008. O conselho se propõe a funcionar como 
instáncia de consulta, cooperação e coordenação em matéria de defesa [1]. 

Assim, pode concluir-se que durante o reino de L I Lula da Silva Brasil foi 
capaz de diversificar significativamente sua política externa, o que contribuirá 
para seu desenvolvimento intensivo por expansão de mercados para produtos, 
o crescimento do investimento industrial, e aumentar a sua influência na 
política global. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКОГО КОНФЛИКТА 

А. А. Кудрявец 

На современном этапе израильско-палестинский конфликт достиг сво-
его пика. Конфликт, длящийся более чем 60 лет, затрагивает на данный 
момент интересы не только противоборствующих сторон, но и интересы 
основных мировых держав. С целью установления мира в ближневосточ-
ном регионе мировым сообществом предпринимались различные попыт-
ки урегулирования анализируемого конфликта, однако, к сожалению, они 
не увенчались успехом. Тем не менее, перспектива урегулирования изра-
ильско-палестинского конфликта существует, воплощённая «квартетом» 
стран в соглашении «Дорожная карта» [1]. «Дорожная карта по установ-
лению мира на Ближнем Востоке» была подготовлена четверкой посред-
ников в составе ООН, ЕС, России и США и официально опубликована 
1 мая 2003 года. Документ представляет собой трехэтапный план оконча-
тельного и полномасштабного урегулирования палестино-израильского 
конфликта к 2005 году путем создания независимого демократического и 
жизнеспособного палестинского государства на основе формулы «мир в 
обмен на территории» и резолюций Совета Безопасности ООН (далее – 
СБ ООН) № 242, № 338 и № 1397. «Дорожная карта» скорректирована с 
учетом поправок израильской и палестинской сторон, одобрена ими и ут-
верждена специальной резолюцией СБ ООН от 19 ноября 2003 года. На 
сегодняшний день этот документ сохраняет статус единственного офици-
ально действующего плана ближневосточного мирного урегулирования 
[3]. Данный план предполагал полное урегулирование конфликта до 2005 


